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LISÄPALKKIOT                
 

 
1. LENTOLISÄT (1.6.2021 lukien) 
 

Vartiolentolaivueen virkamiehille maksetaan tehtävissä vaadittavan erikois-
pätevyyden ja tehtäviin liittyvän vastuun ja vaaran perusteella lentolisää jäl-
jempänä olevan mukaisesti. 
 

Lentolisä määräytyy virkamiehen tehtävän sekä Vartiolentolaivueessa tai 
puolustusvoimissa palvellun ajan perusteella siten kuin kohdissa 1.1 - 1.7. on 
sovittu. Vartiolentolaivueessa tai puolustusvoimissa palveltua aikaa lasketta-
essa ei oteta huomioon yhdenjaksoisen palkattoman virkavapaan aikaa 30 
vuorokautta ylittävältä osilta. Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 21 
§:n mukaisesti myönnetty äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa taikka opiskelu 
Raja- ja merivartiokoulussa tarkoitettujen tutkintojen suorittamiseksi ei kui-
tenkaan vähennä palvelusaikaa. 
 
Mikäli virkamies olisi samalta ajalta oikeutettu lentolisään useammalla kuin 
yhdellä perusteella, virkamiehelle maksetaan vain määrältään suurinta lento-
lisää. 
  
Lentolisää tarkistetaan valtion keskustasolla sovittavilla yleiskorotuksilla. 
Yleiskorotuksen ollessa sekalinjainen, lentolisän korotus määräytyy prosent-
tiperusteen mukaisesti.  
 
Kohdassa 1.5. tarkoitetussa tehtävässä 31.3.2019 palvelevalla virkemiehellä 
otetaan lisän edellytyksenä olevaa palvelusaikaa laskettaessa huomioon 
myös puolustusvoimissa palveltu aika. 
 
Jos virkamiehellä 31.3.2019 maksussa oleva lentolisä on 1.4.2019 suurempi 
kuin hänelle kohdissa 1.1. - 1.7. sovittu lentolisä, hänellä on oikeus hänellä 
31.3.2019 olleen ja kohdissa 1.1. - 1.7. sovitun lentolisän erotuksen määräi-
seen palkanlisään. Virkamiehen kuukausipalkan nousu 1.4.2019 tai sen jäl-
keen alentaa palkanlisän euromäärää nousua vastaavalla euromäärällä. Pal-
kanlisä lakkaa kuukausipalkan nousun kattaessa palkanlisän kokonaisuu-
dessaan. Palkanlisä säilyy muussa tapauksessa niin kauan, kuin virkamie-
hen palvelus keskeytyksettä jatkuu vartiolentolaivueessa. 
 
1.1. Ohjaajan lentolisä 
 
Ohjaajan lentolisää, 2520,78 euroa kuukaudessa, maksetaan virkamiehelle, 
jolla on voimassa oleva ansiolentäjän lupakirja ja joka toimii lentotehtävissä, 
joihin vaaditaan tällainen lupakirja.  
 

Edellä mainitun virkamiehen, jolla on lupakirjaa edellyttävissä lentotehtävissä 
vartiolentolaivueessa tai puolustusvoimissa palveltua aikaa vähintään 
 
- 10 vuotta, lentolisä on 2911,75 euroa kuukaudessa 
- 17 vuotta, lentolisä on 3127,82 euroa kuukaudessa 
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1.2. Pintapelastajan lentolisä  
 
Pintapelastajan lentolisä on 412,54 euroa kuukaudessa. Pintapelastajalla, 
jolla on vartiolentolaivueessa pintapelastajan tehtävässä palveltua aikaa vä-
hintään  
 
- 3 vuotta, lentolisä on 911,73 euroa kuukaudessa 
- 5 vuotta, lentolisä on 1549,94 euroa kuukaudessa 
 
1.3. Ilma-aluksen muun miehistön lentolisä 
 
Ilma aluksen miehistöön kuuluvan lentomekaanikon, lentoteknisen ryhmän 
johtajan, ensihoitajan ja operaattorin lentolisä on 412,54 euroa kuukaudessa.  
 
Edellä mainitussa tehtävässä toimivan, jolla on vartiolentolaivueen ilma-
aluksessa kohdissa 1.1. - 1.3. mainituissa tehtävissä palveltua aikaa vähin-
tään  
 
- 3 vuotta, lentolisä on 911,73 euroa kuukaudessa 
- 5 vuotta, lentolisä on 1549,94 euroa kuukaudessa 
 
Edellä mainitun lisäksi lentomekaanikon ja lentoteknisen ryhmän johtajan 
tehtävässä toimivan, jolla on vartiolentolaivueessa palveltua aikaa vähintään 
viisi vuotta, lentolisä on 1549,94 euroa kuukaudessa. 
 
Siirrettäessä virkamies, joka on palvellut kohdassa 1.4. tarkoitetussa tehtä-
vässä, keskeytyksettä tässä tarkoitettuun miehistöön, virkamies säilyttää oi-
keutensa hänelle siirtohetkellä maksettavaan lentolisään siihen saakka, kun-
nes tämän kohdan mukainen lentolisä sen ylittää. 
 
1.4. Lentoteknillinen lentolisä 
 
Lentoteknillistä lentolisää, 412,54 euroa kuukaudessa, maksetaan virkamie-
helle, joka palvelee rajavartiolaitoksen ilma-aluksen runko-, moottori-, ase-, 
laite-, varuste-, mittari-, sähkö-, radio-, valokuvaus- tai elektroniikka-alojen 
vastuullisissa huoltotehtävissä tai niihin liittyvässä vastuullisessa johto- tai 
opetustehtävässä ja joka edellä mainittuihin tehtäviin liittyen on velvollinen 
saamansa tehtävän mukaan osallistumaan lennolle. 
 
Edellä mainitun virkamiehen, jolla on vartiolentolaivueessa edellä mainitussa 
tehtävässä palveltua aikaa vähintään  
 
- 3 vuotta, lentolisä on 911,73 euroa kuukaudessa 
- 5 vuotta, lentolisä on 1054,64 euroa kuukaudessa 
 
Edellä 1 kappaleessa mainitun rajavartiomiehen, jolla on vartiolentolaivuees-
sa edellä mainitussa tehtävässä palveltua aikaa vähintään 3 vuotta ja  
 
- vähintään HTA B -oikeus, lentolisä on 1447,95 euroa kuukaudessa 
- vähintään HTA C -oikeus, lentolisä on 1549,94 euroa kuukaudessa  
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1.5. Vaativan lentoteknillisen tehtävän lentolisä 
 
Vaativan lentoteknillisen tehtävän lentolisää maksetaan virkamiehelle, joka 
palvelee lentoteknisen yksikön päällikön tai varapäällikön, lentokelpoisuus-
päällikön, lentokelpoisuusupseerin, työnjohtajan, tarkastuspäällikön, korjaa-
mopäällikön, lentokelpoisuusinsinöörin tai vastaavan huoltomekaanikon teh-
tävässä ja jolla on kohdassa 1.3. tarkoitetussa vartiolentolaivueen ilma-
aluksen miehistössä tai ilma-alushuolto-upseerina palveltua aikaa vähintään 
kolme vuotta. Hyväksi luetaan myös tässä kohdassa tarkoitettuun tehtävään 
määräämistä edeltävä monimoottorisen ilma-aluksen päivystyskelpoisuuteen 
oikeuttava aika. 

 
Vaativan lentoteknillisen tehtävän lentolisä on 1549,94 euroa kuukaudessa  
 
Edellä 1 kappaleessa mainitun rajavartiomiehen, jolla on vähintään HTA C -
oikeus, lentolisä on 1660,96 euroa kuukaudessa. 
 
1.6. Vartiolentolaivueen virkamiehen lentolisä  
 
Muiden kuin edellä kohdissa 1.1. - 1.6. mainittuihin lentolisiin oikeutettujen 
vartiolentolaivueen virkamiesten lentolisä on 359,91 euroa kuukaudessa 
 

 
2. LUOTTAMUSMIESPALKKIO (YK:04258)  
 

Valtakunnalliselle pääluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle suoritetaan 
luottamusmiestyöstä erillistä luottamusmiespalkkiota seuraavasti: 
 
Luottamusmiehelle 

 
Edustettavien lukumäärä:  Palkkio kuukaudessa: 

 alle 5  82,46 euroa 
  5 - 29  103,06 euroa 
  30 - 69 156,15 euroa 
  70 - 274,87 euroa 

  
Valtakunnalliselle pääluottamusmiehelle  

 
Edustettavien lukumäärä: Palkkio kuukaudessa: 

       alle 80     384,16 euroa 
     80 - 199     384,16 euroa 
    200 - 499     446,61 euroa 
   500 - 999     687,10 euroa 
  1 000 -    1405,48 euroa 
       

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen varamiehelle suo-
ritetaan luottamusmiespalkkiota vain sellaisilta kalenterikuukausilta, jotka va-
ramies on kokonaisuudessaan suorittanut varsinaisen luottamusmiehen teh-
täviä. Tällaiselta kalenterikuukaudelta ei suoriteta luottamusmiespalkkiota 
varsinaiselle luottamusmiehelle. 
 
Liiton luottamusmiesten edustettavien lukumäärä todetaan vuosittain tammi-
kuussa rajavartiolaitoksen esikunnan ja pääluottamusmiehen välillä. 
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Edellä mainittu ei koske sellaista päätoimista pääluottamusmiestä, jonka 
palkkauksesta on sovittu erikseen.  

 
 

3. MASTORAHA (YK:04280) 
 

Rajavartiolaitoksen virkamiehille suoritetaan mastorahaa seuraavasti: 
 

− pylväissä ja mastoissa   10 - 35 m  10,09 euroa / vrk 
  35 - 55 m  11,77 euroa / vrk 
  55 - 75 m  15,14 euroa / vrk 
  75 m  25,23 euroa / vrk 

 
Mastoon rinnastetaan myös tornit ja erikoispylväät, jos torniin ei voida päästä 
hissillä tai sisäpuolisia portaita (pl tikkaat ja kelkka) pitkin ja jos työtä ei voida 
suorittaa lattialla tai lavalla, josta ei ole välitöntä putoamisvaaraa.  
 
Mastorahaa suoritetaan virkamiehen varsinaisiin tehtäviin kuulumattoman 
radioantennimaston rakentamis-, korjaus- ja huoltotöistä.  
 
  

 4. RÄJÄYTYSTYÖLISÄ (YK:04546) 
 

Räjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhemman panostajan tai ylipanosta-
jan pätevyyskirjan omaavalle virkamiehelle, joka toimii vähintään räjäyttäjän 
pätevyyskirjan mukaisessa räjäytys- tai louhintatyössä johtajana, kouluttaja-
na tai vastuunalaisena suorittajana, suoritetaan räjäytystyölisää vastuulisänä 
21,86 euroa kultakin tehtävään käytetyltä vuorokaudelta tai sen osalta. 

 
 
5. SUKELTAJANA TOIMIVAN VIRKAMIEHEN AMMATTITAITOLISÄ JA 
SUKELLUSRAHA   
 

Muuksi kuin sukeltajaupseeriksi määrätylle sukeltajalle maksetaan tehtävä-
kohtaisena ammattitaitolisänä 90 euroa kuukaudessa. Sukeltajaupseeriksi 
määrätyn sukeltajan ammattitaitolisä on 180 euroa kuukaudessa.  
 
Edellä ensimmäisessä kappaleessa mainitulle virkamiehelle maksetaan li-
säksi sukellusrahaa työsukelluksista seuraavasti:  
 
- syvyysalue enintään 15 m, 21,00 euroa / tunti  
- syvyysalue yli 15 m - 35 m, 38,00 euroa / tunti  
- syvyysalue yli 35 m - 60 m, 54,00 euroa / tunti  
- syvyysalue yli 60 metriä, 70,00 euroa / tunti 
 
Sukelluskouluttajana toimivalle virkamiehelle sukellusraha maksetaan koro-
tettuna 50 %:lla. Sukellusraha maksetaan samalla tavoin korotettuna myös 
vainajan etsintäsukelluksesta sekä ihmishengen pelastamiseksi veden alta 
suoritettavasta sukelluksesta.  
 
Sukellusraha maksetaan kultakin sukeltamista sisältävältä vuorokaudelta vä-
hintään yhdeltä tunnilta. 
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6. RAJATARKASTUSPALKKIO (YK:04416) 

  
Virkamiehelle suoritetaan rajatarkastuspalkkiona 0,70 euroa tunnilta passin-
tarkastuspaikkojen rajatarkastustehtävistä. 
 
Helsingin rajatarkastusosastossa ja Sataman rajatarkastusyksikössä palve-
leville virkamiehille edellä 1 momentissa tarkoitettu rajatarkastuspalkkio 
maksetaan 125 euron sekä Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran, Vainikkalan ja 
Niiralan rajatarkastusasemilla 119 euron suuruisena kuukausipalkkiona.  
 
Soveltamisohje: 
 
Tuntipeusteista lisäpalkkiota maksetaan niiltä tunneilta, jotka virkamies työs-
kentelee passintarkastuspaikkojen rajatarkastustehtävissä.  
 
Lisäpalkkioon oikeuttavia tehtäviä ovat maahantuloon ja maastalähtöön liitty-
vät tarkastukset, selvitykset, ajoneuvotutkinta, asiakirjatutkinta, tiedustelu, 
tutkinta ja päätökset sekä valvonta passintarkastuspaikalla edellisiin tehtäviin 
liittyvänä. Rajatarkastuslisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan myös passintar-
kastuspaikan päivittäiseen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimenpiteet, 
mukaan lukien rajan ylikulkuun liittyvien tilastojen päivittäminen työvuoron ai-
kana. 

 
Rajatarkastuslisän saaminen edellyttää, että virkamies osallistuu aktiivisesti 
tehtävien suorittamiseen. Pelkkä tehtävistä vastaaminen ei riitä lisän mak-
samiselle, ellei siihen sisälly osallistumista ko. tehtävien suorittamiseen. 
 

7. RAJAKOIRAN HOITOPALKKIO (YK:02831) 
 

Koiranohjaajalle, joka suostumuksensa mukaisesti hoitaa rajakoiraa koto-
naan tai muutoin asuntonsa yhteydessä, maksetaan niiltä koiran hoitamista 
koskevilta kuukausilta hoitopalkkiota 33,64 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio 
maksetaan rajakoiran apuohjaajalle niiltä kuukausilta, joiden ajan hän hoitaa 
rajakoiraa edellä tarkoitetulla tavalla kotonaan tai oman asuntonsa yhteydes-
sä. 
 
Soveltamisohje: 
 
Rajakoiran hoitopalkkio maksetaan täysimääräisenä myös virkamiehen osit-
taisen hoitovapaan ajalta, mikäli virkamies suostumuksensa mukaisesti hoi-
taa koiraansa kotonaan 
 
Rajakoiran hoitopalkkio maksetaan kaksinkertaisena silloin, kun ohjaaja 
suostumuksensa mukaisesti hoitaa kahta koiraa kotonaan. Tällaisessa tilan-
teessa RVLTAS:n 2 §:n mukaisia hoitotunteja ei kuitenkaan anneta kaksin-
kertaisena. 

 
8. LIKAISEN TYÖN LISÄPALKKIO (YK:05380) 

 
Viemärien aukaisua ja lämmityskattiloiden puhdistamista sekä muissa vas-
taavissa erityisen likaisissa huoltotehtävissä rajavartiolaitoksen hallinnassa 
olevissa kiinteistöissä ja aluksissa, maksetaan tällaiseen työhön käytettyjen 
työtuntien osalta virkamiehelle lisäpalkkiona näiltä työtunneilta kaksinkertais-
ta tuntipalkkaa vastaava rahamäärä. 
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Soveltamisohje: 

 
Likaisen työn palkkio maksetaan myös septitankkitutkimuksista, partiomajo-
jen tulisijahormien nuohouksesta, kuivakäymälöiden jätehuollosta sekä ym-
päristövahinkojen torjuntatyössä suoritettavasta likaantuneen keräysmateri-
aalin ja kerättävän aineksen fyysisestä käsittelystä. 
 

 
9. TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIO (YK:04255)  

 
Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan lisäpalkkiona 82,46 euroa kuukaudessa.  
 
Työsuojeluvaltuutetun varamiehelle suoritetaan työsuojeluvaltuutetun palk-
kiota sellaisilta kalenterikuukausilta, jotka varamies on kokonaisuudessaan 
suorittanut varsinaisen valtuutetun tehtäviä. Tällaiselta kalenterikuukaudelta 
ei suoriteta palkkiota varsinaiselle valtuutetulle. 

 
10. KOIRANOHJAAJAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKIO (YK:2832) 

 
Koiranohjaajan tehtäväkohtainen ammattitaitolisä on 166 euroa kuukaudes-
sa.  
 

11. MIEHITTÄMÄTTÖMÄN KIINTEÄSIIPISEN ILMA-ALUKSEN LENNÄTYSPALKKIO 
 

Miehittämätöntä kiinteäsiipistä ilma-alusta lennättävälle rajavartiomiehelle 
maksetaan tehtäväkohtaisena ammattitaitolisänä 100 euroa kuukaudessa. 
Ammattitaitolisän perusteena olevaa tehtävää ei oteta huomioon rajavartio-
laitoksen henkilöstöön sovellettavasta palkkausjärjestelmästä tehdyn tarken-
tavan virkaehtosopimuksen 4 §:n mukaisessa tehtävän vaativuuden arvioin-
nissa. 

 
12. RAJASEUTULISÄ (YK:02462) 

 
Rajaseutulisää maksetaan 1.7.2005 lukien porrastetun järjestelmän mukai-
sesti niissä sijoitusyksiköissä, joissa kylmänalueen tai saaristolisän pisteluku 
1.3.2005 oli 3 tai enemmän 
 
- pisteluvun 3 sijoitusyksiköissä 20 euroa 
- pisteluvun 4 sijoitusyksiköissä 25 euroa 
- pisteluvun 5 sijoitusyksiköissä 30 euroa 
- pisteluvun 6 sijoitusyksiköissä 35 euroa 
- pisteluvun 7 sijoitusyksiköissä 40 euroa 

 
13. YLIKONEMESTARINKIRJALISÄ 

 
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän moottorialuksen ylikonemestarin-
kirjan omaavalle konepäällikön tehtävässä toimivalle virkamiehelle makse-
taan tehtäväkohtaisena ammattitatitolisänä 75 euroa kuukaudessa. 
 

14. ENSIMMÄISEN KONEMESTARIN LISÄ 
 

Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän moottorialuksen ylikonemestarin 
kirjan omaavalle vartiolaivan 1. konemestarin tehtävässä toimivalle virkamie-
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helle maksetaan tehtäväkohtaisena ammattitaitolisänä 50 euroa kuukaudes-
sa 

 
15. KANSAINVÄLISEN RAJATURVALLISUUSOPERAATION LISÄPALKKIO 

 
Kansainväliseen rajaturvallisuusoperaatioon Suomen ulkopuolella osallistu-
valle virkamiehelle maksetaan ammattitaito- ja olosuhdelisä, jonka määrä 
täydeltä operaatioon osallistumisen kalenterikuukaudelta on 150 euroa. 
Maksettaessa lisä vajaalta kalenterikuukaudelta lasketaan kalenteripäivän li-
sä jakamalla täysimääräinen lisä kyseisessä kuukaudessa olevien kalenteri-
päivien lukumäärällä. 

 
16. RAJA- JA MERIVARTIOKOULUN OPETTAJAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKIO 

 
Raja- ja merivartiokoulun säännöllisessä opetustehtävässä toimivan virka-
miehen, jonka tehtävän vaativuuden arvioinnin faktori F2 (osaamisen vaikut-
tavuus) on arvioitu tasolle 4, tehtäväkohtainen ammattitaitolisä on 100 euroa 
kuukaudessa.  
 

17. YLEISJOHTAJAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKIO 
 
Yleisjohtajan tehtävään määrätyn ja tehtävää säännöllisesti hoitavan virka-
miehen tehtäväkohtainen ammattitaitolisä on 75 euroa kuukaudessa. 
 
Lisä maksetaan virkamiehelle, joka on saanut yleisjohtajalta edellytettävän 
koulutuksen, on hallintoyksikössä määrätty toimimaan yleisjohtajana ja toimii 
vuoroluettelon mukaisesti säännöllisesti yleisjohtajana.  
 

18. PINTA-ALUSTEN RAKENNUSVALVOJAN LISÄPALKKIO 
 
Vartiolaivan ja rannikkovartioveneen peruskorjauksen tai uudisrakennuksen 
kansi-, kone-, sähkö- tai järjestelmäalan valvontatehtävään määrätylle virka-
miehelle maksetaan toimittajan tiloissa suoritettavasta tuotannon tarkastuk-
sesta tai vastaanotosta jokaiselta valvontapäivältä lisäpalkkiona 40 euroa.  
 

19. VANHEMMAN RAJAVARTIJAN JA VANHEMMAN MERIVARTIJAN 
TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKIO 

 
Raja- tai merivartioasemalla palvelevan vanhemman rajavartijan, vanhem-
man merivartijan, merivartija kokin tai konemiehen tehtävään määrätyn vir-
kamiehen tehtäväkohtainen ammattitaitolisä on 33 euroa kuukaudessa. 
 

20. LENTOTURVALLISUUSHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKIO 
 
Lentoturvallisuushenkilöstöön kuuluvaan lentoturvaohjaajan, lentoturvame-
kaanikon tai pintapelastajan tehtävään määrätyn virkamiehen tehtäväkohtai-
nen ammattitaitolisä on 125 euroa kuukaudessa. 
 


